
AL\909168HU.doc PE492.924v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Jogi Bizottság
Az elnök

12.7.2012

Paolo De Castro
elnök
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
BRÜSSZEL

Tárgy: Vélemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslat jogalapjáról (COM(2011)0627 – C7 0340/2011 –
2011/0282(COD))

Tisztelt Elnök Úr!

2012. június 7-i levelében felkérte a Jogi Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 37. cikkével 
összhangban nyilvánítson véleményt arról, hogy helyénvaló volna-e, ha az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2011)0627) Bizottság 
által javasolt jogalapja, az „EUMSZ 42. és 43. cikke” helyébe az „EUMSZ 42. cikke és 43. 
cikke (2) bekezdése” lépne.

Előzmények

I. A javaslat

A javaslat a 2014–2020 közötti időszakra szóló közös mezőgazdasági politika jogalkotási 
keretének részét képezi. Célja, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK 
tanácsi rendelet1 helyébe lépjen, és a közös stratégiai keret hatálya alatt működő alapokra 
vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2011. október 6-án benyújtott bizottsági 
                                               
1 HL L 277., 2005.10.21., 1. o.
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javaslatra épül1. Az új EMVA az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek (fenntartható 
növekedés, intelligens növekedés, inkluzív növekedés) elérése céljából az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi 
Halászati Alapra is alkalmazandó új közös stratégiai keretbe illeszkedik.

A javaslat a tagállamok (vagy régiók) által kidolgozott és társfinanszírozott többéves 
programok aktuális vidékfejlesztési koncepciójából kiinduló alapgondolatra épül. A 
gazdasági, környezetvédelmi és szociális kérdésekhez kapcsolt három korábbi tengely –
amelyben mindegyik tengely külön kiadási minimumkövetelményekkel rendelkezett – helyett 
az új programozási időszak hat prioritást fogalmaz meg: a tudásátadás és az innováció 
támogatása; a versenyképesség növelése; az élelmiszerlánc-szervezés és a kockázatkezelés 
előmozdítása; az ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása; az 
erőforrás-hatékonyság és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás; 
a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés 
támogatása a vidéki térségekben. A tagállamoknak továbbra is a földgazdálkodással és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemmel összefüggő ügyekre kell fenntartaniuk vidékfejlesztési 
előirányzataik 25%-át. A tagállamoknak/régióknak az e prioritásokhoz meghatározott, 
számszerűsített célkitűzések teljesítése érdekében (és saját szükségleteiket figyelembe véve) 
kell megtervezniük intézkedéseik kombinációját, amelyhez az intézkedéseket egy 
egyszerűsített listából választhatják ki. A rendeletjavaslat a programok kidolgozására, 
jóváhagyására és felülvizsgálatára vonatkozóan olyan szabályokat foglal magában, amelyek 
jórészt a meglévő szabályokat követik, ugyanakkor lehetőséget teremt magasabb támogatási 
intenzitású alprogramok végrehajtására is (például a fiatal mezőgazdasági termelők, a 
kistermelők, a hegyvidéki területek, a rövid ellátási láncok tekintetében). A javaslat tovább 
erősíti a jelenleg hatályban lévő együttműködési intézkedést, valamint a kölcsönös 
kockázatkezelési alapok támogatását és egy új jövedelemstabilizáló eszközt is magában 
foglaló kockázatkezelési eszköztárat is tartalmaz.

II. A szóban forgó jogalapok

1. A javaslat jogalapja

A bizottsági javaslat az EUMSZ 42. és 43. cikkén alapszik, amely így szól:

„Az EUMSZ 42. cikke

(1) A versenyszabályokról szóló fejezet rendelkezései a mezőgazdasági termékek termelésére 
és kereskedelmére csak olyan mértékben vonatkoznak, ahogyan azt a 39. cikkben 
megfogalmazott célkitűzések figyelembevételével az Európai Parlament és a Tanács a 43. 
cikk (2) bekezdésének rendelkezései keretében és az ott megállapított eljárással összhangban 
meghatározza.

                                               
1  A Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, 
Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslat 
(COM(2011)0615).
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(2) A Tanács a Bizottság javaslata alapján támogatás nyújtását engedélyezheti:
a) szerkezeti vagy természeti feltételek miatt hátrányos helyzetben lévő üzemek védelméhez;
b) gazdaságfejlesztési programok keretében.

Az EUMSZ 43. cikke

(1) A Bizottság javaslatokat terjeszt elő a közös agrárpolitika kidolgozására és végrehajtására, 
beleértve a nemzeti rendtartásoknak a 40. cikk (1) bekezdésében említett közös piacszervezés 
egyik formájával történő felváltását, továbbá az e címben meghatározott intézkedések 
végrehajtására.

(2) A 40. cikk (1) bekezdésében előírt közös piacszervezést, továbbá a közös agrárpolitika és 
a közös halászati politika célkitűzéseinek megvalósításához szükséges egyéb rendelkezéseket 
a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően rendes jogalkotási 
eljárás keretében az Európai Parlament és a Tanács állapítja meg.

(3) A Tanács, a Bizottság javaslata alapján, intézkedéseket fogad el az árak, a lefölözések, a 
támogatások és a mennyiségi korlátozások rögzítésére, továbbá a halászati lehetőségek 
meghatározására és elosztására vonatkozóan. 

(4) Az (1) bekezdésnek megfelelően a nemzeti piaci rendtartásokat a 40. cikk (1) bekezdése 
szerinti közös piacszervezés válthatja fel, ha 

a) a közös piacszervezés azoknak az ilyen intézkedést ellenző tagállamoknak, amelyek a 
kérdéses termeléssel kapcsolatban saját nemzeti piaci rendtartással rendelkeznek, az érintett 
termelők foglalkoztatására és életszínvonalára vonatkozóan egyenértékű biztosítékot nyújt; 
ennek során a lehetséges alkalmazkodás és a szükséges szakosodás ütemét is figyelembe kell 
venni, és 

b) ez a közös piacszervezés a nemzeti piacon fennálló feltételekhez hasonló feltételeket 
biztosít az Unión belüli kereskedelem számára. 

(5) Ha egyes nyersanyagokra vonatkozóan a közös piacszervezést azt megelőzően hozzák 
létre, hogy a megfelelő feldolgozott termékekre már létezne közös piacszervezés, a harmadik 
országokba irányuló kivitelre szánt feldolgozott termékekhez felhasznált nyersanyagok az 
Unión kívülről is behozhatók.”

2. A jogalap javasolt módosítása

2012. június 7-i levelében Ön a Jogi Bizottság véleményét kérte arról, hogy helyénvaló volna-
e, ha az „EUMSZ 42. és 43. cikke” helyébe az „EUMSZ 42. cikke és 43. cikkének (2) 
bekezdése” lépne jogalapként, miután az AGRI bizottság előadója, Luis Manuel Capoulas 
Santos jelentéstervezetében ilyen értelmű módosítást nyújtott be. Levelében kifejtette 
továbbá, hogy e változtatást „inkább a jogalap helyesbítésének, mintsem módosításának” 
tekinti. 

III. Elemzés 
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A Bíróság ítélkezési gyakorlata a jogalap kiválasztásával kapcsolatban bizonyos alapelvek 
irányába mutat. Először is, az anyagi hatáskör és az eljárás szempontjából a jogalap 
következményeit tekintve a helyes jogalap megválasztása alkotmányos jelentőséggel bír1. 
Másodsorban az EUSZ 13. cikkének (2) bekezdése értelmében az egyes intézmények a 
Szerződésben rájuk ruházott hatáskörök keretén belül járnak el2. Harmadszor, a Bíróság 
ítélkezési gyakorlata szerint „a közösségi jogi aktus jogalapja megválasztásának olyan 
objektív elemeken kell alapulnia, amelyek alkalmasak a bírósági felülvizsgálatra, ilyen 
elemnek számít többek között a jogi aktus célja és tartalma”3.

Az EUMSZ 42. cikke a versenyszabályok alkalmazásáról és az állami támogatás nyújtásának 
engedélyezéséről szól.

Az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése biztosítja a közös agrárpolitika általános jogalapját, 
amelynek alapján az EUMSZ 40. cikkében szereplő rendelkezéseknek megfelelően a 
Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében hozza létre a mezőgazdasági 
piacok közös szervezését. A 43. cikk egyéb bekezdései láthatóan nem relevánsak ((1) 
bekezdés: a Bizottság javaslatainak benyújtása; (3) bekezdés: az intézkedések Tanács általi 
elfogadása; (4) bekezdés: a nemzeti piaci rendtartások felváltásának feltételei; (5) bekezdés: 
egyes nyersanyagokra vonatkozó közös piacszervezés); így nincs szükség arra, hogy 
hozzáadják őket a jogalaphoz.

A kérdéses rendelet megfelelő jogalapja tehát az EUMSZ 42. cikke és 43. cikkének (2) 
bekezdése.

A bizottság 2012. július 10-i ülésén vizsgálta a fenti kérdést. Az ülésen a fentieknek 
megfelelően egyhangúlag úgy határozott4, hogy javasolja, hogy az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat megfelelő jogalapja az EUMSZ 42. cikke és 
43. cikkének (2) bekezdése legyen.

                                               
1 2/00. sz. vélemény a Cartagenai Jegyzőkönyvről, EBHT 2001., I-9713. o., 5. pont; C-370/07. sz., Bizottság 
kontra Tanács ügy, EBHT 2009., I-8917. o., 46–49. pont; 1/08. sz. vélemény a Szolgáltatások Kereskedelméről 
szóló Általános Egyezményről, EBHT 2009., I-11129. o., 110. pont.
2 C-403/05. sz., Parlament kontra Bizottság ügy, EBHT 2007., I-9045. o., 49. pont és az abban hivatkozott 
ítélkezési gyakorlat.
3 Lásd legutóbb a C-411/06 sz., Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács ügyet, EBHT 2009., I-7585. o.
4 A következő képviselők voltak jelen a zárószavazáson: Klaus-Heiner Lehne (elnök), Evelyn Regner (alelnök), 
Françoise Castex (alelnök), Sebastian Valentin Bodu (alelnök), Axel Voss (előadó), Luigi Berlinguer, Piotr 
Borys, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard 
Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Szájer József, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, 
Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Klaus-Heiner Lehne


